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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå ______     ______     ______ 
 

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 7 oktober 2019 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Campus Norrköping, sal KO301 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig 
 Helén Marklund programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Annika Lindh Falk programansvarig  
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Johanna Radegård studerande 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Kerstin Levin utbildningsledare 
 Kerstin Hawkins avdelningschef Studentenheten 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Madeleine Abrandt Dahlgren föredragande p. 107 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Cia Laine studerande 
 Axel Öberg studerande 
 
 Ersättare:  
 Louise Abrahamsson studerande 
 
 Övriga:  
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
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 ______     ______     ______ 
 
 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Lena Hanberger 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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 ______     ______     ______ 
 

 

Mötesformalia 
 

95 Upprop 
 

 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 
beslutsmässig. 

 

 

96 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Lena Hanberger att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde. 

 

 

97 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag, med tillägg av följande punkter: 

 

p. 109 Internationalisering. Föredragande: Jane Holstein 
p. 110 Influensavaccinering. Föredragande: Jan Brynhildsen 
 
Dagens punkter behandlas i följande ordning:  
95-101, 104, 102-103, 105-110. 

 

 

98 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2019-09-09 till handlingarna med följande kommentarer 

- första punkten under Meddelanden handlar om NoPlagiat och 
förebyggande av fusk, frågan kommer att tas upp vid 
utbildningsnämndens sammanträde i november eller december 

- LiU:s pedagogikdagar anordnas 17-18 mars, förslag har väckts 
att en av dagarna förläggs till Campus US 

- p. 86, dekanus föredragning om logiken bakom 
grundersättningen och besparingarna i utbildningarna; där 
genomförs nu dialoger med samtliga program där man 
bedömer att samtliga program genomfört ett bra arbete men det 
är svårare att se genomslaget i ekonomin, vilket fakulteten är 
medveten om.  
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99 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/7 anmäles och godkännes.  

Delegationsbeslut UN Del 2019/20-26 anmäles och godkännes.  

 

 

100 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- Clinicum erbjuder en rad olika egenträningsaktiviteter och 
programmen uppmanas att marknadsföra dessa till 
studenterna, t ex via Lisam 

- arbetet med Plattform Universitetsstudier har återupptagits och 
i dagsläget arbetar Malin Lindqvist Appell, Johan Jäger och 
Gunilla Hultman med det. Från våren 2020 kommer Tove 
Törnqvist att vara projektledare och en resurssida via Lisam 
skapas nu. Redan i höst kommer en ny PBL-film att tas fram 
(även för marknadsföringsändamål). Till det fortsatta arbetet 
med Plattform Universitetsstudier önskas ytterligare en 
lärarrepresentant – programansvariga ombeds lämna förslag.  
En projektbeskrivning tas nu fram och den distribueras till PA 
när den är klar. I anslutning till detta tas frågan om den ökande 
psykiska ohälsan hos studenterna upp och om detta kan tas upp 
via plattformen och även tas upp inom IPL 1. 

Kajsa Holmgren Peterson meddelar att 

- höstterminen 2020 kommer att omfatta 21 veckor då det blir en 
vecka 53 2020. Programmen ombeds lägga in en vecka med 
studiefri tid och informera studenterna om detta (studenterna 
erhåller endast studiemedel för 20 veckor). Ett förslag till text 
för information till studenterna tas fram från kansliet/Kajsa 
Holmgren Peterson. 

- tidplanen för kursplanearbete är reviderad på grund av den 
ändrade delegationsordningen, där kursplaner inte längre 
behöver beslutas på UN. Den reviderade tidplanen kommer att 
publiceras på utbildnings- och kursplanekommitténs hemsida 
inom kort 

- examinatorsutbildningen våren 2020 kommer att genomföras i 
Didacticums regi, gemensamt för LiU:s fakulteter. Karin 
Persson är fortsatt ansvarig. Utbildningen genomförs den 11 
februari och den 10 mars. Information kommer att läggas ut i 
Didacticums kalendarium. För deltagare som gått dag 1 inom 
den utbildning som Medfak tidigare genomfört kan man gå 
enbart dag 2 på den nya utbildningen.  
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 ______     ______     ______ 
 

Johanna Radegård meddelar att 

- studenter som utses till studeranderepresentanter i 
beredande/beslutande organ utses av Consensus och måste 
vara kårmedlemmar, kåren sluter avtal med dessa studenter. 
När det gäller kursrepresentanter finns inte samma krav på 
medlemskap.  

Johan Jäger meddelar att 

våren 2020 kommer öppet hus/mässor för studentrekrytering 
att anordnas 5 februari – Linköping, C-huset (eftermiddag), 3 
mars - Växthuset (17-19.30), 19 mars Norrköping, Täppan 
(12.30-16.00). 

 

 

Beslutsärenden 
 

101 Förslag till beslut i FSM - slutrapport studentundersökning 
2015 och 2017 
Dnr LiU-2017-00874 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget. 

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

 

 

102 Förslag till beslut - Kvalitetssäkring av 
sjuksköterskeprogrammet, handlingsplan 
Dnr LiU-2019-00889 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget under 
förutsättning att föreslagna revideringar av handlingsplanen görs. 
Reviderad handlingsplan skickas till Kerstin Levin senast den 18 
november. 

Förslaget lämnas därefter till fakultetsstyrelsen för beslut.  

 

 

103 Förslag till beslut - Kvalitetssäkring 
psykoterapeutprogrammet, handlingsplan 
Dnr LiU-2019-00891 
Föredragande: Malin Lindqvist Appell 
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 Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget under 
förutsättning att föreslagna revideringar av handlingsplanen görs. 
Reviderad handlingsplan skickas till Kerstin Levin senast den 18 
november. 

Förslaget lämnas därefter till fakultetsstyrelsen för beslut. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
 

104 Fakultetetens kvalitetssäkringsprogram  
Föredragande: Kerstin Levin 
 

 Information om tidplan och process för kvalitetssäkringsarbetet. 
Kerstin Levins bilder bifogas protokollet.  

 

 

105 Förändringar på KUA- strategiskt arbete  
Föredragande: Annika Lindh Falk 
 

 Information. Annika Lindh Falk beskriver konsekvenserna av beslutet 
som fattades i våras om förläggning av KUA under 7 perioder. Hon 
betonar också vikten att studenten får relevant information inför KUA-
placering och programansvariga ombeds ta upp detta med 
kursansvariga.  Processen för IPL behöver tydliggöras. Kontaktpersoner 
för IPL vid program behövs för diskussion med både programansvarig 
och prefekt. Nu arbetar institutionerna med detta på olika sätt/med 
olika funktioner som ansvariga och även med olika deadlines. 
Samordning önskas.  

 

 

106 Redovisning av Evaliuate VT2019  
Föredragande: Programansvariga, Johan Jäger 
 

 Information och diskussion. Bättre rapporter efterlyses och frågan tas 
på utbildningsnämndens sammanträde i november.  
Svarsfrekvensen från studenterna behöver öka och ett mail har skickats 
ut till programansvariga med förslag på åtgärder. Viktigt att detta tas 
upp även av kåren/sektionerna.  

 

 

107 Basgruppskriterier  
Föredragande: Madeleine Abrandt Dahlgren 
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 Information och diskussion. Programmen ombeds se över vilka 

konsekvenser föreslagen förändring får gällande kursplanernas 
formulering. Enighet finns vad gäller begreppen basgrupp – som ska 
vara handledarledd – och studiegrupp – utan handledare. Frågan 
utreds vidare och tas upp vid kommande sammanträde i 
utbildningsnämnden då även ett beslutsförslag presenteras.  

 

 

108 Generella dispensen  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 Information och diskussion. Frågan togs upp vid utbildningsnämndens 
möte den 9 september (p. 91). Utifrån diskussionen föreslås att den 
generella dispensen tas bort fr o m vårterminen 2020. Delegeras till 
ordföranden att skriva ett formellt beslut kring detta. Vikten av att 
studenterna så tidigt som möjligt får information om denna förändring 
poängteras och ett textförslag kring detta kommer att formuleras i 
samband med att beslutet tas.  

 

 

109 Internationalisering.  
Föredragande: Jane Holstein 
 

 Frågan om vad som ingår i internationalisering ställs och även vilka 
medel som kan användas till dessa ändamål. Den nu gällande 
handlingsplanen gäller t o m 2019-12-31. Frågan tas upp vid 
utbildningsnämndens sammanträde den 11 november. 

 

 

110 Influensavaccinering.  
Föredragande: Jan Brynhildsen 
 

 Läkarprogrammet får återkommande frågor kring möjlighet att erbjuda 
studenterna influensavaccination och nu är en ny säsong aktuell. 
Ordföranden tar upp frågan om subventionerad influensavaccination 
med fakultetsledningen.  
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